
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 10 juli 2022 – Doopdienst 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Arjo Gouw  (orgel), Hans Meijer (gitaar), Hanna 
van Oostende (solo-zang), Bente Landegent (piano) en de tieners en 
leiding van de 16+: Bente Landegent (piano), Mirre Landegent (zang), Els 
Kooiker (zang), Joep Helmich (drums), Joke Wesdorp (saxofoon), Dick-Jan 
de Lange (gitaar, zang, muzikale coördinator en clubleiding) 

Dopeling in deze dienst: Joël Lourus Adde Arias 

Doopouders: Javier en Christianne Arias 

De dienst is vrij en zonder uitnodigingen of corona-beperkingen te 
bezoeken. In een gedeelte van de kerk is ruimte om op afstand van elkaar 
te blijven zitten. De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst 
Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Orde van dienst 

Voor aanvang van de dienst oefent de 16+ 

Na het oefenen klinkt orgelspel tot +- vijf voor tien 

Rond vijf voor tien:“Welkom in Gods huis” (LEV) – gespeeld / gezongen 
door de 16+ 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van de doopouders en van wie dienstdoen in deze dienst 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Bemoediging en groet 

Lied “Met open armen” (Schrijvers voor gerechtigheid) – gespeeld / 
gezongen door de 16+ 

Verwelkomende woorden 

Gedachteniskaars aansteken voor Addy Kruysse-Smallegange 

Lied 650: 1, 2, 7 (De aarde is vervuld / Gods goedheid is te groot) – orgel 

Gebed op de drempel / gebed om Gods ontferming / gebed om de Geest 

Loflied 8B: 1, 3, 4, 5 (Zie de zon, zie de maan) - orgel 

Dienst van het woord 

Schriftlezing: Psalm 8 (Bijbel in Gewone Taal) 

81Een lied van David. Voor de zangleider.  
Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’. 
2Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! 
In de hemel klinkt een lied over uw macht. 
3Zelfs kleine kinderen zingen over u. 
Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden verslaat. 
4Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. 
Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven. 
5En ik denk: Een mens is niet belangrijk, en toch denkt u aan hem. 
Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet. 
6U hebt de mensen veel macht gegeven, 
ze zijn bijna zo machtig als goden! 
7Ze mogen heersen over alles op aarde. 
U hebt hun alles gegeven:  
8De schapen en de koeien, alle dieren op het land. 
9Ook de vogels in de lucht en de vissen in de zee, alle dieren in het water. 
10Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! 



Moment met de kinderen 

Luister/meezinglied “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam” 
(Oké4Kids, Lydia Zimmer) (MP4-bestand) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Overweging 

Lied: Laudato si (Hoop van alle volken, lied 106) – op gitaar begeleid door 
Hans Meijer 

De bediening van de doop 

Tijdens dit lied wordt de dopeling (Joël) binnengebracht en ook het 
doopwater wordt binnengedragen, de kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst en de oudere kinderen komen mee uit de crèche 

Vullen van het doopvont 

Vraag naar verlangen om kind te dopen en presentatie van de dopeling 

Lied “Meer dan een wonder” (Kinga Bán) – gezongen voor Joël door Hanna 
van Oostende (zang) begeleid door Bente Landegent (piano) 

Doop en zegen 

Lied “Gods zegen voor jou” (Sela) – gespeeld / gezongen door de 16+ 

Doopgelofte door de doopouders 

Verwelkoming door de gemeente 

Voorganger: Gemeente, aan jullie vraag ik of jullie Joël willen verwelkomen. Draag 
hem in gebed en ga met hem de weg van Gods nieuwe wereld. Doe wat je kunt om 
hier met jong en oud een huis van levend geloof te vormen.  
Allen: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in 
ons midden. 

Aansteken van de doopkaarsen van Boaz en Joël 

Overhandigen doopgeschenk door ouderling van dienst 

Lied “Ik wens jou” (Trinity) – gespeeld / gezongen door de 16+ 

Dienst van gaven en gebeden 

(Evt. pastorale mededelingen)  

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 



Slotlied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen G0d) - orgel 

Zegen 

Gezongen amen 

Toegift van de 16+: Welkom thuis (Sela)  

  



Liedtekst “Welkom in Gods huis” (LEV) 

Welkom van waar je ook komt 
‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
  



Liedtekst “Met open armen” (Schrijvers voor gerechtigheid) 

Kom, als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Refrein: 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
Refrein 1x 
  



Liedtekst “Heer, onze Heer” (Oké4Kids) 

Refrein: Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 
 
Refrein 
Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 
Refrein 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 
Refrein 2x 
 



Liedtekst “Laudato si” (Hoop van alle volken 106) 
Refrein: 
Laudato si o mi signore 
Laudato si o mi signore 
Laudato si o mi signore 
Laudato si o mi signore 
 
Halleluja, Gij goede God, Gij Schepper 
Halleluja, voor zon en maan en sterren, 
Halleluja, voor zee en continenten, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, voor licht en schemerdonker, 
Halleluja, voor dagen en voor nachten, 
Halleluja, voor alle jaargetijden, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, voor al uw hoge bergen, 
Halleluja, voor weiden, bossen, dalen, 
Halleluja, voor schaduwrijke bomen, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, de vogels laat Gij zingen, 
Halleluja, de vissen laat Gij spelen, 
Halleluja, voor alle, alle dieren, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, want Gij, Heer, schiep de mensen, 
Halleluja, zij beelden uit uw liefde, 
Halleluja, voor ieder volk op aarde, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, Gijzelf zijt mens geworden, 
Halleluja, voor Jezus onze Broeder, 
Halleluja, zijn naam mogen wij dragen, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
 
Halleluja, Hij heeft tot ons gesproken, 



Halleluja, Hij is voor ons gestorven 
Halleluja, om ons is Hij verrezen, 
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 
Refrein 
  



Liedtekst “Meer dan een wonder” (Kinga Bán, gezongen door Hanna v Oostende) 

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
En nu jij er bent... 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
 
Je eerste woord zal alles zijn: 
papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk 
Je bent... meer dan een wonder 
  



Liedtekst “Gods zegen voor jou” 
 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
  
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
  



Liedtekst “Ik wens jou” (Trinity) 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
Refrein:  
Een muur voor de wind 
n een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

  



Liedtekst “Welkom thuis” (Sela) 
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  


